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Protokół nr  25/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 23 maja 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 

2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

3. Sprawy różne. 

 
Ad.1 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok omówiła Kierownik Referatu 
Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Podczas omawiania Kierownik  odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Poczesna 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego. 
 
Głos zabierali: 
 
- Adam Morzyk – ile wynoszą wpływy z podatków od osób fizycznych? 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus – 97,2% planu. 
- Adam Morzyk – kto ustala plany i na podstawie czego? 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus  - urząd, na 
podstawie danych z roku poprzedniego. 
- Adam Morzyk – jak kształtują się wydatki na inwestycje? 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus  - 84% planu. 
- Adam Morzyk – z czego wynika ta różnica? 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus  - wynika to  
z przesunięcia realizacji kanalizacji i oszczędności na przetargu. 
- Adam Morzyk – jak przedstawia się realizacja planowanego deficytu? 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus  - planowany deficyt 
nie został zrealizowany. 
- Adam Morzyk – ile będzie wynosiło obciążenie budżetu z tytułu kredytu na budowę 
hali sportowej? 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus  - 5% budżetu. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Sprawozdanie zostało przez Komisję przyjęte. 
 

Ad.2 

Przewodniczący,  Adam Morzyk odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Poczesnej o wykonaniu budżetu Gminy Poczesna za 2012 rok. 
 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Poczesnej na posiedzeniu w dniu  23  maja  2013 
roku rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Poczesna z wykonania budżetu Gminy 
za 2012 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku 
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oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych Komisji, a także wysłuchania ustnych 
wyjaśnień Wójta oraz Skarbnika Gminy. 
 
a następnie stwierdziła, co następuje: 
 

1. Uchwalony przez Radę Gminy Budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 
przewidywał realizację dochodów w kwocie 44.962.919 złotych. Dochody 
wykonano w kwocie 41.201.068,74 złotych, co stanowiło  91,6% planu, w tym 
planowane dochody własne na kwotę 20.034.428 złotych, wykonanie w kwocie 
20.341.574,27 złotych, co stanowi 101,5 % planu. 

 
2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach 

dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 52.965.876 złotych. Wydatki 
zrealizowano w kwocie 44.468.591,14 złotych, co stanowi 84,0 % ogółu planu. 

 
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę  22.133.589                 

złotych, co stanowi 41,8 % planowanych wydatków ogółem. Wydatkowano 
kwotę 15.308.974,64 złotych, co stanowi 69,2 % planowanych wydatków na 
inwestycje. 

 
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 30.832.287  złotych, co 

stanowi 58,2% ogółu planu. Wykonanie wynosi 29.159.616,50 zł, 
z powyższej kwoty 2,9 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 10,0% wydatki 
na zadania zlecone. 

 
5. Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2012 roku to kwota  8.002.957 

złotych, wykonany to 7.310.785,58 zł, który  
sfinansowany został z : 

 pożyczek i kredytów 5.306.804,39 złotych 

 nadwyżki budżetu    2.003.981,19  złotych 
 

6. Budżet Gminy zamknął się za 2012 rok wynikiem    – 3.267.522,40 zł.  
 

7. Ze środków budżetu Gminy w 2012 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek 
w kwocie 750.000 złotych. . 

 
 

8. Zadłużenie Gminy na koniec  2012 roku z tytułu zaciągniętych  kredytów 
wyniosło kwotę 14.176.398.58 złotych z terminem spłaty  w latach 2012-2028. 

 
9. Gmina na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadała zobowiązania wymagalne 

 w wysokości 96,71 złotych  z terminem płatności do 31 grudnia 2012 roku. 
 

10. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków i odroczeń terminów 
płatności  za 2012 rok wyniosły 45.534,24 złotych.  
Łącznie stanowi to 0,11 % zrealizowanych dochodów. 
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11. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się 
zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności  
w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

 
12.  Otrzymano  uchwałę Nr 4100/VI/64/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Poczesna sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia 
zawarta w tej uchwale jest pozytywna. 

 
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje 

podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za rok 2012 
 i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o udzielenie absolutorium na stan 5 członków 
Komisji Rewizyjnej obecnych  5 członków: 
 
„za”                         wnioskiem     głosowało      5  członków 
„przeciw”                                                             0  członków 
„wstrzymało się”                                                  0  członków 
 
 
Następnie  Przewodniczący, Adam Morzy odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Poczesnej z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Poczesna za 2012 rok. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad.3 

Nikt z członków komisji w tym punkcie głosu nie zabrał. 

 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                            Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji   

                                                         Bajdor Tadeusz  – członek                           

                                                         Kucia Waldemar – członek                           

          Parkitna Teresa – członek                            

                                                         Sikora Grzegorz – członek                           


